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„TROFEUL TOMIS" LA VOLEI FEMININ

ECHIPA ROMÂNIEI
LA A DOUA VICTORIE:
3-0 CU CEHOSLOVACIA

Proaspătul campion european. Constantin Alexandru, pe care-l ve
deți incercind un -supleu- cu polonezul A. Wisniewski, este unul 
dintre candidafii la primul loc al categoriei 48 kg la Turneul inter

național al României

Azi, la ora 11, pe cele patru 
saltele de concurs instalate in in
cinta patinoarului .23 August" din 
Capitală, se va da startul în cea 
de-a XIII-a ediție a Turneului 
international de lupte libere si gre- 
co-romane al României. Această 
com net i tie. care isi cistiză de la 
an la an tot mai multă populari
tate. reunește la startul actualei 
ediții sportivi valoroși din 12 țări t 
Bulgaria. Canada. Cuba. Ceho
slovacia. Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germania. Iugoslavia, R. P. 
Mongolă, Ungaria. Uniunea Sovie
tică Si România.

întrecerile de la București sînt 
așteptate cu un interes major de 
tehnicienii tuturor delegațiilor 
participante. Pentru cei mai multi 
dintre concurenții la turneul in
ternational al României, acesta 
reprezintă un important test îna
intea campionatelor mondiale din 
acest an. De altfel, pentru spor
tivii de la libere, turneul interna
tional ce începe azi este ultima 
posibilitate de verificare a poten
țialului de luptă, competiția su

premă fiind programată la 28 au
gust. la Istanbul. Dată fiind im
portanța acestei competiții. F.I.L.A. 
a delegat aici un reprezentant, ne 
italianul La Ciura. De asemenea, 
la întreceri vor fi prezesnti arbitri 
internaționali cunoscuti. ca Toivo- 
la (Finlanda), Martinetti (Elveția), 
Lingren (Suedia). Lucaeea (Unga
ria), Ugur si Demirag (Turcia).

Tehnicienii români vor înscrie 
pe foile de concurs un număr mai 
mare de sportivi (cite 3—1. la fle
care categorie de greutate, la am
bele stiluri) pentru a avea posi
bilitatea să-și formeze o părere 
mai cuprinzătoare asupra formei 
sportive a elevilor lor. Simpla 
lectură a listelor participantilor 
din diferite țări ne conduce la 
concluzia că si tehnicienii străini 
urmăresc același lucru. De pildă, 
in formația U.R.S.S., la 62 kg fi
gurează doi sportivi : Rustem Ka
zakov — fost vicecampion mon
dial si tinărul Nelson Davidian — 
campion european de juniori. Si, 
firește, exemplele ar putea con
tinua.

Așa după cum arătam în zia
rul nos.tru de ieri, între 11 si 18 
august. Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport organi
zează Ștafeta „A XXX-a aniver
sare a eliberării României și Con
gresul al XI-lea al P.C.R.".

Duminică. 11 august, din cinci 
orașe — Timișoara, Satu Marc. 
Baia Mare, Suceava si Botoșani — 
vor pleca primii purtători ai me
sajului sportivilor din România. 
Ștafeta va fi purtată spre Bucu
rești — prin toate județele tării 
— pe cinci trasee (așa după cum 
se poate vedea in harta de mai

MINERII DE LA GHELAR 
ÎN ÎNTRECERE

La Exploatarea minieră Ghelar 
(jud. Hunedoara) din inițiativa 
Comitetului orășenesc U.T.C. și 
Comitetului orășenesc sindical au 
început întreceri la popice, volei, 
tenis de masă și fotbal, dotate 
cu „Cupa Eliberării". La pasio
nantele dispute au participat pină 
acum peste 300 de tineri mineri. 
De asemenea, săptămînal se or
ganizează excursii în locurile de 
agrement din zona Poiana Rusca i. 
prilej cu care au loc si numeroa
se concursuri sportive populare.

I. VLAD — coresp.

TRADIȚIONALĂ 
MANIFESTARE CULTURAL- 

SPORTIVĂ LA MEDIAȘ
Pentru locuitorii orașului Me

diaș. prima duminică din august a 
intrat în tradiție prin organizarea 
de către Consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport, în co
laborare cu Comitetul municipal 
U.T.C. și Consiliul municipal al 
sindicatelor, a unei mari sărbători 
cultural-sportive. Cea de anul a- 
cesta s-a desfășurat sub semnul 
sărbătoririi mărețului eveniment 

sus). Ultimele schimburi ale ștafe
telor. adică cele ale județelor Te
leorman, Argeș, Prahova, Buzău 
si Ilfov, vor preda municipiului 
București ștafetele proprii cit și 
mesajele celorlalte județe. însoțind 
sportivii municipiului pină pe 
stadionul Republicii unde este or
ganizată festivitatea primirii me
sajului.

Pentru succesul acestei manifes
tări deosebit de importante, pli
nă de semnificații.' pretutindeni în 
iară se fac pregătiri. în cursul zi
lei de ieri dtiva dintre corespon
denții ziarului nostru ne-au trans
mis unele amănunte de organi
zare : • La Satu Mare plecarea 
oficială va avea loc din centrul 
orașului, mesajul fiind încredin
țat unui grup de cicliști — pri

SUB CONDUCEREA PARTIDULUI

TREI DECENII DE CONTINUĂ DEZVOLTARE 
ȘI AFIRMARE A EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI

„RETROSPECTIVĂ

XXX"

V. FEMEIA-

o prezență dinamică, 
activă, in mișcarea 
sportivă din
România socialistă 

în pagina a 3-a

mii dintre sportivii județului ce 
vor purta ștafeta prin Cărei. Să- 
cuieni spre Oradea ® Din Timi
șoara se va porni de la baza spor
tivă Voința unde se organizează 
o manifestare polisportivă. Primul 
schimb va fi purtat cu caiacul pe 
Bega pină' la clubul sportiv C.F.R. 
după care cicliștii și alergătorii ce 
il vor prelua, vor străbate o mare 
parte din oraș, indreptindu-șe 
spre Reșița • La Cluj primirea 
ștafetei șt plecarea spre Bistrița 
se va face pe stadionul Municipal 
unde se desfășoară întilnirea de 
fotbal. Divizia A, dintre Univer
sitatea Cluj și Universitatea Cra
iova • Pregătiri intense si la 
Iași, unde; sosirea ștafetei de la 
Botoșani va avea loc în Piața 
Unirii.

CONSTANȚA, 8 (prin tele
fon). După acomodarea cu com
petiția, echipele participante la 
cea de a 12-a ediție a turneului 
internațional de volei feminin, 
„Trofeul Tomis", au oferit in 
ziua a doua jocuri mult mai 
echilibrate și, prin urmare, mai 
gustate de publicul venit în sala 
sporturilor din localitate. învin
sele din prima etapă, formații
le Bulgariei și Ungariei, s-au 
prezentat la partidele cu Cuba și 
respectiv, Cehoslovacia, hotări- 
te să le smulgă acestora din 
urmă — apreciate ca favorite 
— victoria. Voleibalistele bul
gare au creat cubanezelor multe 

momente grele, ele lansîndu-se 
din start cu ambiție și vigoare 
în luptă pentru seturi. Și-au 
ordonat mai bine atribuțiile, au 
executat servicii puternice și 
bine plasate, au organizat mai 
riguros sistemul defensiv și 
au atacat variat (nu numai 
în forță). Cu toate acestea, 
lipsa formei sportive nu i-a 
permis echipei bulgare decît 
să cîștige un set (al trei
lea) după ce nu izbutise să

PROGRAMUL DE AZI

De la ora 15,30: Româ
nia - Cuba
(partida va fi televizată de la

ora 16)
Cehoslovacia - Bulgaria

mențină ritmul și să se impună 
in primul, dominat clar la în
ceput : 5—1, 8—4, 9—15 ! Cuba
nezele. însă, alcătuind unul din
tre cele mai coerente sextete 
prezente aici, au contracarat e- 
lanul adversarelor, de aseme
nea prin servicii de mare difi
cultate, prin mobilitate la du
blaje și în linia a doua, precum 
și prin atacuri imparabile ale 
jucătoarelor sale cele mai înal
te (Nely Barnes și Mercedes Po
mares). Așadar, un meci mai 
echilibrat decît se credea, de 
bună calitate tehnică și specta
culară.

Și mai echilibrată (însă exe
cuțiile tehnice n-au avut acu
ratețea celor din meciul des
cris mai sus) a fost întîlnirea 
dintre formațiile Cehoslovaciei 
și Ungariei. Voleibalistele ma-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2—3) (Continuare in pao. a 4-a)



LA STARTUL UNUI SEZON
CU IMPORTANTE OBIECTIVE

Mîlne. prin lovitura de începere 
de la Galați — simbolică ni se 
pare această împrejurare prin de
butul unui campionat într-un cras 
care reintră în circuitul Diviziei 
A — se inaugurează o nouă sta
giune fotbalistică. Un sezon care 
pune fotbalului nostru 
probleme.

Prima și cea mai importantă 
dintre acestea este obligați» fot
balului nostru de a-și concentra 
toate forțele, de a-și Înzeci efor
turile pentru a urma evoluția pe 
plan mondial a acestui joc, evo
luție care — mai cu seamă prin 
prisma netelor concluzii ale recen
tului Campionat mondial — se a- 
rată grăbită și pretențioasă. Indi
ferent 
modern 
joc al termenilor stă rezolvarea 
acestei 
fapt e că, 
temeinic ideile mereu noi. dacă se 
va rămîne la jumătăți de măsu
ră. posibilitatea de a plasa eșa
lonul performantei In grupul frun
taș al fotbalului mondial se va 
reduce cu fiecare sezon. Nimeni 
nu contestă necesitateta adaptări* 
jocului modern la calitățile spe
cifice ale fotbaliștilor noștri, dar 
foarte gravă ar apare atitudinea 
de a respinge condițiile, rigorile 
fotbalului modern in numele a- 
cestei dificultăți de adaptare. Din 
toată lumea apar semnele unei 
veritabile ofensive dezlănțuită de 
netele concluzii ale ediției nr. 10 
a probei mondiale.

Indicii unei calități superioare a 
jocului nu vor fi atinși ta mod 
elocvent dacă, paralel cu o pre
gătire exemplară, cu organizarea 
unui program competitional de 
maximă dificultate, nu vor fi an
gajate în acest marș pentru un 
ritm ridicat și permanent al evo
luției fotbalistice, toate forțele de 
care dispune cel mai răsnîndit 
sport din tara noastră. Sub acest 
aspect se cere ca si repartizarea 
jucătorilor de performantă să se 
efectueze sub semnul deplinei e- 
chitabilităti. tinînd seamă si de 
obiectivele majore ale fotbalului 
nostru. Recentul regulament de 
transferări a făcut multi pași 
înainte în multe direcții, dar el e 
încă perfectibil. E foarte greu să 
se ajungă la o mulțumire depli
nă a tuturor factorilor interesați 
dar — urmărind mereu principiile 
obiectivitătii. acest regulament 
poate ajunge la stabilirea unor ar
monioase raporturi. Pe de o parte 
la legala așezare a intereselor 
cluburilor și asociațiilor dar si la 
aceea a jucătorilor. Pe de o parte 
la evitarea unor atitudini de ne
justificată neînțelegere fată de 
situația fotbaliștilor cu o frumoa
să conduită, dar pe de alta, nici

importante

cum vom numi fotbalul 
— de altfel nu în acest

atît de erele sarcini — 
. dacă nu se vor asigura

la facilitarea acelui circuit de ju
cători determinat de scopuri ime
diate. de 
materiale.
se ajungă 
nice, mai -
pele de club care au ajuns — prin 
performantele lor — la misiunea 
de reprezentante ale fotbalului ro
mânesc. după cum insă nu e de
loc

interese personale, pur 
în fine, e de dorit să 
Ia loturi cit mai puter- 
cu seamă pentru echi-

binefăcătoare situația în care 
produc aglomerări exagerate 
jucători într-un club. în dau- 
altor formații care nu pot pre-

de 
na

• zenta un lot la minimele cerințe 
ale primei divizii.

Noul sezon pune cu toată acui
tatea și problema deplinei sporti
vități, a angajării cu toată corec
titudinea și cinstea în întrecere. 
Trecuta stagiune a suferit destul 
de mult ia acest capitol și e de 
dorit ca startul să vină cu un a- 
vertisment colectiv si ultim pentru 
toate eșaloanele fotbalului nostru 
din partea forului de specialitate, 
odată cu angajamentul acestuia de 
a interveni cu operativitate. cu 
principialitate si fermitate în fie
care caz in care isi face loc. in 
afara spiritului de 
deplină sinceritate 
sportivă, elemente 
ză, o desfigurează

Obligațiile pe tărîm 
nai din stagiunea de toamnă vin 
repede. Chiar din primele săptă- 
mini atît echipa națională cit si 
formațiile de club sint solicitate

sportivitate, de 
fată de lupta 

care o întinea- 
moraliceste. 

intematio-

în competiții oficiale. Reprezenta
tiva va apare, nu mai departe de 
cît în luna septembrie în jocul 
său din cadrul Cupei balcanice, 
de la Salonic, cu selecționata Gre
ciei. Iar luna octombrie va veni 
pentru ea cu proba de înaltă ten
siune de la Copenhaga ; în 
tiile atît de dificile puse de 
reprezentativei noastre, 
cum se va lua acest start 
terminant pentru finalul luptei de 
calificare in campionatul european. 
Cele 4 echipe de club în compe
tițiile care au atins parametrii 
maximei popularități dar si ale 
exigentei calitative — cupele con
tinentale — debutează si ele în 
septembrie în fata unor adversari 
care le vor obliga Ia maxime efor
turi. Universitatea Craiova. Jiul, 
Dinamo și Steagul roșu nu au 
prea mult timp de pregătire. Pen
tru ele. fiecare etapă de campio
nat capătă dublă importantă pen
tru deplina redare a motoarelor 
In vederea jocurilor așa de grele 
ce le vor susține cu Atvidaberg. 
Dundee United, Boluspor și, respec
tiv Beșiktas.

Sint numai citeva dintre marile 
obiective sub semnul cărora se 
deschide noua stagiune fotbalisti
că, una dintre cele mai semnifica
tive prin deciziile ei pentru evo
luția cu frumoase rezultate a unui 
sport așa de îndrăgit de sute de 
mii de oameni.

condi- 
grupa 
modul 
e de-

iNTiLNIRE CU „POLI“ TIMIȘOARA
9

■ ■ ■

Consfătuirea conducătorii divizionarelor A fl B

0 NOUA ACȚIUNE MENITA
SA IMBUNA1ATEASCA

ACTIVITATEA FOTBALISTICA

...Intilmre în față la „Nord Hotel", 
cu Ion Ionescu, Surdan și Bungău. 
„Poli” Timișoara a sosit din turneul 
de trei jocuri din R.D. Germană. 
Discutăm lejer, fără hirt e și creion. 
Știam doar rezultatele și antrenorul 
echipei de pe Bega ne oferă multe 
amănunte 
litic.

— După
tu ud, am 
lock. Am ,_____,______
3—1 (1—0), in fața echipei Hansa, in 
rindul căruia a figurat Streich autor 
a două goluri (pentru noi a înscris 
Covalclc). Rezultatul putea fi și al
tul, nu asta interesează însă acum, 
ci jocul. Și echipa a jucat bine, a 
remarcat-o șl Georg Buschner. Ad
versarul nostru a practicat un fot
bal care ne-a impresionat prin ritm, 
angajament și sobrietate. In ultimul 
meci, am jucat cu echipa secundă 
a Hansei care activează în divizia B, 
și am ciștigat cu 2—0 (0—0), prin go
lurile Înscrise de Bungău și Maier, 
după un joc frumos. Acesta ar fi 
pe scurt turneul, o săptămină foarte 
utilă, din multe puncte de vedere.

— Care ar fi primul ?...
— Echipa a fost obligată să joace 

altfel, ața cum îmi doream de mai 
multa vreme, adică toată lumea in

cu stilul său precis, ana-

victoria cu 1—0 de la Stral- 
jucat două partide la Ros- 
pierdut primul meci cu

apărare, toată lumea în atac. Cele 
trei jocuri ne-au dovedit că avem 
posibilități, trebuie insă, muncit 
mult și in această direcție.

— Ultimul sezon cornpetițlonal,
cînd ați terminat bir.e campionatul, 
deși erați una dintre promovate, și 
mai ales ajungerea ' - - - -
pei“ vă recomandă 
stagiune...

— Un antrenor de 
baie să trăiască decit din prezent ! 
E o lege ! Deci, ce-a fost, a fost...

— Atunci, ce va fi ? Sâ zicem 
chiar in prima etapă, la Rm. Vll- 
cea ?...

— Va fi un meci foarte greu, pen
tru că elanul unej promovate e în
totdeauna foarte greu de stăvilit. Așa 
s-a spus și despre noi, anul trjecut pe 
vremea asta. Teoretic, aț putea găsi 
un element de echilibru în prima 
victorie din turneul întreprins în 
R.D. Germană. Pentru că Vorwiirts 
Straslund a promovat și ea vara 
aceasta in prima divizie. Mai rlmi- 
ne, . ca și practic, la Rm. Vîlcea...

...Surdan, Bungău, Jivan șl ceilalți 
jucători timișoreni știu probabil că 
duminică la Rm. Vîlcea se întilnesc, 
de fapt, performerele ..Cupei Româ
niei” din ultimii doi ani !...

Mircea M. IONESCU

in finala „Cu- 
pentru noua

fotbal nu tre-

După multele acțiuni pe care 
Federația română de fotbal le-a 
întreprins în această perioadă de 
vacantă competițională (amintim 
analiza campionatului, tinută cu 
conducătorii și antrenorii echipe
lor divizionare, consfătuirea antre
norilor, de la Brașov. întîlnirea 
arbitrilor, de la Sibiu, ca și a me
dicilor). ieri, la sediul C.N.E.F.S., 
a avut loc o nouă consfătuire la 
care au luat parte conducători de 
cluburi și secții cu echipe în di
viziile A și B, formații care peste 
cîteva zile vor lua startul într-un 
nou sezon competitional.

La această utilă consfătuire de 
lucru au fost prezenti tov. gene- 
ral-lt. Marin Dragnea, prim-vice- 
președinte al C.N.E.F.S., Emil 
Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., Tu
dor Vasile si Ion Dumitrescu, vi
cepreședinți ai F.R.F., Florea Tă- 
năsescu, secretar general al fede
rației, președinții unor comisii ale 
F.R. Fotbal, reprezentanți ai pre
sei. Cu acest prilej, delegații unor 
echipe (Jiul, Metalurgistul Cugir, 
Electroputere Craiova. Chimia Rm. 
Vîlcea, Universitatea Craiova. Di
namo. F.C. Constanta, Petrolul, 
Rapid), fiind solicitați, au prezen
tat informări privind pregătirile 
formațiilor respective, măsurile 
care au fost luate pentru a se a- 
sigura. ediției 1974—75 a campio
natului cadrul corespunzător de 
desfășurare. Apoi. tov. Tudor Va
sile a prezentat aspecte din acti
vitatea fotbalistică internă. făcînd 
cunoscute noi indicații ale F.R.F. 
pentru viitor si atrăgind atenția, 
din nou. asupra neajuițsurilor care 
s-au manifestat. ” ' ' ‘
campionatul 
C.N.E.F.S. și 
rătat că. pe 
nea fapte se 
fi luate cele __ ____
Aceeași intransigentă se va ma
nifesta și în cazul celor 45 de iu

din păcate. în 
trecut. „Conducerea 
Biroul F.R.F. au a- 
viitor. cind aseme- 

vor mai petrece, vor 
mai severe măsuri.

cători de la Divizia A si a celor 
130 de la B. care, neîndeplinind 
condițiile de transfer, vor supor 
ta perioada de carantină, nefăcin- 
du-se nici o concesie, indiferent 
de ce persoană va încerca să in
tervină.

Așa. de pildă, s-a propus sanc
tionarea drastică a jucătorului 
Colnic (F.C. Bihor), care, a sem
nat in același timp și pen
tru Jiul și pentru U.T.A. S-a 
propus sanctionarea cu ridicarea 
dreptului de a antrena vreo echi
pă lui H. Eftimie (Electroputere), 
care, acum, la începerea campio
natului, și-a părăsit clubul, ple- 
cind. peste noapte, la Slatina. S-a 
cerut conducătorilor de cluburi si 
secții sporirea autorității lor. in
transigentă față de viața și com
portarea sportivilor, atît în teren 
cit și în afara lui. o preocupare 
mai mare in educarea sportivilor 
și antrenorilor, legarea trainică de 
locul de producție a jucătorilor, o 
grijă sporită față de creșterea si 
formarea de noi fotbaliști (lista 
cluburilor cu slabe rezultate în 
această direcție fiind extrem de 
bogată). S-a cerut 
sociatiilor. ca în ' 
zile- sâ analizeze 
tiilor. utilarea cu 
te de recuperare.
meinică instruire și disciplină în 
procesul de pregătire, să se in
stituie un sever control asupra 
muncii antrenorilor.

Deși, prin absentele si întârzie
rile de la această ședință, chiar 
unii dintre conducători au 
exemple de indisciplină, este 
așteptat ca cele discutate ieri, 
dicațiile conducerii C.N.E.F.S.. 
și ale federației să fie transpu
se imediat si ferm în practică, 
pentru ca noul campionat ce va 
începe să se ridice la nivelul aș
teptat și dorit de iubitorii fotba
lului de la noi.

cluburilor si a- 
termcn de zece 
activitatea sec- 
mii toacele stric- 

Pentru o te-

dat 
de 
in- 
ca

ÎN PRIMA ZI A CAMPIONATELOR DE JUNIORI

SCHIFIȘTI1 DE LA C. S. ȘCOLAR
AU CUCERIT DOUA TITLURI

într-o ambiantă plăcută, ieri au 
debutat la Snagov întrecerile edi
ției 1974 a campionatelor repu
blicane de canotaj, rezervate ju
niorilor. Cel dinții lucru la care 
trebuie să ne oprim este partici
parea extrem de numeroasă : 143 
de echipaje din 23 de secții. În
sumând 466 de tineri schifiști. ul
tima cifră constituind un record 
de concurent! la această competi
ție. Cele mai masive garnituri «u 
fost aliniate — așa cum se scon- 

de Școala sportivă nr. 1 
(19 echipaje). Școala 

Timisoara (17) si C.S. 
București (13). In fine, 
încheia capitolul partici-

ta
București 
sportivă 
Școlarul 
pentru a 
parii vom mai sublinia faptul că 
tânăra sectie de la C.S. Onești 
este prezentă la Întreceri cu 11 
echipaje. iar schifistii Uccului 
„Ștefan Plavăt" din Orșova, liceu 
cu clase de canotaj, debutează a- 
nul acesta în campionatele repu
blicane ale juniorilor.

Prima zi 
gramat în 
curse, repoezentînd seriile din pro
bele de juniori mari si mici. Ni
velul întrecerilor ni se pare des
tul de ridicat, majoritatea concu- 
rentiJor prezentîndu-se bine pre
gătiți. Totuși, trebuie să aștep
tăm recalificările si finalele pen
tru a avea o imagine completă 
asupra valorii juniorilor prezenti 
la această ediție a naționalelor.

La copii însă, ziua de ieri ne-a 
permis să notăm cîteva evoluții 
foarte bune. în cursul după-amie- 
zii. programul a cuprins patru 
finale la copii (13—14 ani). Este 
vorba de probele de schif simplu 
«i 4+1 vîsle (fete si băieți).

S-au remarcat reprezentanții 
Clubului sportiv școlar București 
(antrenori Lucia Techirdarian si 
Marin Boia), care au obținut două 
medalii de aur și una de argint, 
lată câștigătorii celor 4 titluri la 
copii : simplu fete Liana Calma- 
novid (Clubul sportiv școlar Buc.).

a competiției a pro- 
cursul dimineții 12

Start in proba de schif simplu rezervată juniorilor I

simplu băieți Ion Bădoiu (Șooala 
sportivă Timișoara) ; 4+1 vîsle fe
te : Olga Gherghinoiu. Alina Bîr- 
hală, Georgeta Ioaniță, Mariana 
lacontrero+Ionica Stanică (Școala 
sportivă București); 4+1 vîsle bă
ieți : Mihai Cene. Marian Costa- 
che. Florin Mihai, Cristache Lupu 
+Constantin Bornuz (Clubul spor
tiv școlar Buc.).

Horia ALEXANDRESCU

La Sibiu, timp

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMAI AZI Șl MUNE MAI PUTEȚI 
PROCURA BILETE PENTRU TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES DIN 11 

AUGUST 1974
La această interesantă tragere, care 

oferă mari avantaje participanților, pu
teți obține : autoturisme „Dacia 1300* 
și „Moskvici 403/412“, excursii în Ceho
slovacia, R.D. Germană și U.R.S.S., eîș- 
tiguri variate în bani.

Alte amănunte găsiți în prospectele 
tragerii, existente In toata agențiile 
Loto — Pronosport.

Mal multe bilete, înseamnă mai multe 
șanse da cîștlg I
o surpriza pentru fronosportiști

Și tn acest an. Administrația da Stat 
•oto — Pronosport, in dorința do a voal

tn sprijinul participanților, a editat bro
șura „Campionatul de fotbal ediția 
1974 — 1975”. Aceasta Interesantă broșu
ră care cuprinde prezentarea campionatu
lui, a echipei campioane și a cîștigâtoarel 
cupei, precum și programul competiți- 
onal divizionar „A” și ,,B“ o veți putea 
procura in curind din agențiile Loto — 
Pronosport.

Nu uitați 1 Duminică 11 august 1974 
la începerea Campionatului de fotbal, 
cu toții pe stadion și la Pronosport I

OȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 2 AUGUST 1974

a 697 lei,

I : 220.332
A :

Extragerea I : cat. 1 ; 1 variantă 
25% a 50.000 lei șl 2 variante 10% a 
20.000 lei; cat. 2; 2 variante 23% a
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CUPA SPERANȚELOR
La o lună d -i ce a avut loc 

Cupa U.G.S.R •• la oină — 
competiție cu prilejul căreia 
s-au afirmat numeroar,-' echipe 
din întreprinderi și in tituții— 
vom asista, în această s\->tă- 
mînă, la o altă întrecere, e- 
zervată de astă dată pionieri
lor și școlarilor: „Cupa speran
țelor". Organizată de Ministerul 
Educației și 
Consiliul Național 
ției Pionierilor și 
de oină, această 
sportivă de masă 
va găzdui municipiul 
între 9—11 august a.c. — 
nit la startul fazelor de 
"14 echipe.

Invățămîntului, 
al Organiza- 
de Federația 

manifestare
— pe care o

Sibiu 
areu- 
uiasâ

Conform 
desfășurare 
fost invitat 
județele un 
tate intens; 
cit mai rrt 
a cel puțin 
De altfel, 
avem, reți 
Botoșani, A 
prezente ci 
și, respecți!

Trebuie i 
animatorii 
te localități 
profesori < 
rale.

IN CINSTEA MARILOR
(Vrmare din pag. I)

de la 23 August. Numeroși oameni 
ai muncii din Mediaș și-au dat în- 
tilnire in „Parcul tineretului", unde 
au asistat la reușite demonstrații de 
box. gimnastică, judo, fotbal, volei, 
au luat parte La întreceri distrac
tive. Un frumos foc de tabără a 
încheiat această zi de odihnă.

Z. RIȘNOVEANU — coresp.

marile citadele ale otelului. Tro
feul a revenit reprezentanților 
Combinatului siderurgic Reșița, ur
mați de concurentii de la I.C.M. 
Reșița și Otelul Roșu.

D. GLAVAN — coresp. județean

ÎN JUDEȚUL SATU MARE, 
TINERETUL PE STADIOANE

zilei de 23 August a 
impuls activităților

„CUPA METALURGISTULUI
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sportive ce se desfășoară în ju
dețul Satu Mare. Șase echipe mas - 
culine și feminine s-au reunit în 
comuna Moftin pentru a-si disputa 
întîietatea intr-o atractivă întrece
re de volei dotată cu „Cupa Eli
berării". prilej cu care s-au re
marcat formațiile Moftin. la femi
nin, și Babța. la masculin. Dis
puta popicarilor. care a suscitat 
un viu interes printre spectatori, 
a fost dominată de V. Cășut din 
Moftin. într-o altă comună. Ia Va
lea Vinului, s-au confruntat opt

„CUP^ 
La

Consiliul județean al sindicate
lor Caraș-Severin a organizat. în 
cinstea aniversării Eliberării patri
ei. competiții cu caracter de masă 
destinate siderurgistilor și otelari- 
lor. Printre acestea se numără si 
„Cupa metalurgistului", 
reunit în jurul 
handbal, fotbal și 
le de atletism, la 
pice sportivi si

va- 
5.05 
lei, 
E :
221

_____ ___________ ____ _ _  i 
riantă 10% a 50.000 lei, cat. B : 
a 7.420 lei, cat. C : 7,45 a 5.030 
cat. D : 14,30 a 2.532 lei ; cat. 
53,50 a 700 lei, cat. F ; 169,20 a 
lei, cat. X ;1.425,20 a 100 ’

REPORT CATEGORIA 
lei.

Cîștigurlle de 50.000 lei 
participanților MUȚU ȘT. FLORIAN 
din BREBU Prahova și I'OPESGU 
DUMITRU din Bm. Viicea.

lei. 
A : 112.632
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SUB CONDUCEREA PARTIDULUI

TREI DECENII DE CONTINUĂ DEZVOLTARE 
Șl AFIRMARE A EDUCAȚIEI FIZICE SI SPORTULUI 
" 3* 7

V. FEMEIA-0 PREZENȚĂ DINAMICĂ, ACTIVĂ, ÎN VIAȚA SPORTIVĂ A ROMÂNIEI SOCIALISTE
ftXXXXVMOsXXVlXXX'MS^

I

g

I

apdo'ul de astăzi din „Retrospectiva sportivă XXX" dorim 
Ș H Ii să-l dedicăm tovarășelor noastre de muncă ți de viață. 
J; II Tema va fi, așadar, „femeia ți sportul" 
îj rs St exact „exercițiul fizic in viața femeii", anvergura pe 
5; luat-o această activitate in cele trei decenii de viață

rezultatele ei, perspectivele pe care i le deschide, in 
nuare, viitorul.

Prezența femeii în mișcarea de educație fizică și sport nu 
fi despărțită, fără îndoială, de participarea ei tot mai activă și 
mai rodnică Ia viața economică, politică și socială a țării, la pro- 

țs greșul și înflorirea continuă a României socialiste. In calitate de 
mame și educatoare, femeile îți îndeplinesc nobila misiune de a 

șs transmite noilor generații marile virtuți ale poporului nostru, tradi- 
șȘ țiile sale progresiste și revoluționare, sentimentele profunde aie 
ți patriotismului, ale respectului față de muncă, ale demnității umane, 

ale adevărului și justiției sociale.
s- în acest context larg, fiecărei mame îi revine obligația de a 

călăuzi primii pași ai copilului pe calea exercițiului fizic și a miș- 
cării, pentru dezvoltarea lui armonioasă, spirituală și trupească. 
Dar, pentru femeia însăși, indiferent de virstă sau de ocupație, 
educația fizică și sportul reprezintă surse de prospețime și vigoare, 
mijloace de menținere a sănătății și frumuseții,,de ridicare a capa- 
citații de muncă, a potențialului său biologic.

îă\\\\VX\\\\\\\\\\\\\\\\1 LXXV.XXXXXXXXXXXX'XXX'.'

sau, poate, mai 
care a 
liberă, 

i conti-

poate

Pcuzd de odihnă activă la Spitalul unificat din Galati.

SE DESCHID LARG PORȚILE
Investind mișcarea sportivă 

cu înalte responsabilități 
sociale, încredințindu-i sar
cini de cea mai mare însem
nătate In creșterea genera

țiilor viitoare, partidul nostru a 
arătat în documentele sale nece-

Mihacla Pcneș, ctștigătoarea medali
ei olimpice de aur in proba de arun

care a suliței la Tokio.

sitatea angrenării puternice a ele
mentului feminin în această acti
vitate, căile și mijloacele optime 
pentru realizarea acestui dezi
derat.

De la începuturile existenței

PENTRU CEI MICI
In sprijinul femeiî-mamă Func

ționează un număr de circa 
11 500 de instituții preșcolare 
care cuprind aproape 600 000 de 
copii. Aici, odată cu primele 
cunoștințe despre lume și viața 
micii cetățeni capătă, sub în
drumarea educatoarelor, și de
prinderile practicării organizate 
a exercițiilor fizice și sportului.

In primii doi ani ai cincina
lului, alocațiile pentru copii au 
crescut de la 4,3 la 6,4 miliarde 
lei, urmind ca în 1975 să ajungă 
la 7,4 miliarde le:

sale, Partidul Comunist Român a 
considerat emanciparea femeii ca 
unul din obiectivele importante 
ale luptei pentru lichidarea ex
ploatării omului de către om, 
pentru înfăptuirea marilor trans
formări revoluționare, a avut 
permanent în atenție atragerea 
femeilor în activitatea generală 
a națiunii, pentru reconstrucția

țârii și edificarea noii societăți. 
Mișcarea de femei — condusă de 
partid — a adus o mare contri
buție la combaterea obscurantis
mului, lichidarea neștiinței de 
carte, la educarea și culturaliza
rea maselor, la angrenarea Tor in 
lupta și munca întregului popor 
de înfăptuire a politicii partidului.

Nu este întimplător că printre 
primele acțiuhi pe care și le-a 
propus Organizația Sportului 
Popular (O.S.P.), creată la puține 
zile după înfăptuirea actului is
toric de la 23 August, a fost aceea 
de a atrage .femeile și tinerele 
fete, în special, spre activitățile 
sportive de masă.

Misiunea aceasta nu era de loc 
ușoară, ținîndu-se seama de faptul 
că mijloacelor materiale precare 
existente in acea vreme, moșteni
rii grele lăsate de burghezie, li 
se adăugau prejudecățile acumu
late de-a lungul anilor, concep
țiile retrograde. în special la sate, 
unde apariția unei femei în cos
tum de sport era socotită ca un 
adevărat... sacrilegiu. Dar, ca in 
toate domeniile de activitate noul 
a înaintat și a invins cu pași tot 
mai repezi. „Cupa Unității Tine
retului- (C.U.T.) și -Cupa Tine
retului Muncitor- (C.T.M.), crosu
rile populare, primele mari com
petiții de masă'aduc pe stadioane 
un mare număr de fete și femei, 
care pătrund astfel pentru prima 
dată în lumea minunată a. spor
tului.

Consolidarea continuă a miș
cării sportive, creșterea numărului 
asociațiilor și Întărirea lor orga
nizatorică, dezvoltarea bazei ma
teriale au permis sportului de 
masă feminin să capete anver
gură. Dimensiunile acestui progres 
se pot vedea astăzi prin inter
mediul a cîtorva cifre :

• La ediția de iarnă din acest 
an a „Cupei tineretului- au par
ticipat, în etapele de masă, peste 
500 000 de eleve, studente, munci
toare, cooperatoare și funcționare ;

• La crosurile populare orga
nizate în primăvara anului 1974 
s-au întrecut aproape 400 000 de 
fete si femei ;

• In întreaga țară au loc anual 
peste 80 de acțiuni sportive dedi
cate femeilor, multe dintre ele de
venite tradiționale.

După cum spuneam, activita
tea de educație fizică și 
sport în rîndurile femeilor 
a urmat cursul ascendent al 
dezvoltării generale a miș

cării sportive românești. Dar, 
paralel, s-a urmărit și s-a reușit, 
în bună măsură, găsirea unor for
me și mijloace cit mai adecvate 
și mai apropiate posibilităților și 
preferințelor femeilor. De un larg 
ecou și de o participare tot mai 
numeroasă s-a bucurat gimnastica 
de producție, formă excelentă de 
recuperare și refacere a capacității 
de muncă în vederea unui .mai 
bun efort productiv. Numai în 
ultimul an, gimnastica la locul 
de muncă s-a extins în peste 100 
de unități cu specific feminin. De 
asemenea, o tot mai mare popu
laritate a căpătat gimnastica de 
întreținere. în cursul anilor 1973 
și 1974 au luat ființă încă 10 cen
tre de acest fel, acoperindu-se 
astfel, o geografie tot mai largă 
pe plan național. In cadrul mari-

STADIOANELOR
lor acțiuni de masă generate de 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie — martie 1973 — 
Complexul „Sport și sănătate", 
„înotul pentru toți", „Amicii dru
meției", competiție de masă cu 
caracter republican — se iau mă
suri precise pentru angrenarea 
unui număr cit mai mare de fete
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și femei. Pentru buna organizare 
și coordonare a acestei activități 
a luat ființă „Comisia centrală 
pentru educație fizică și sport in 
rîndurile femeilor-, cu comisii te
ritoriale in toate județele țării. 
Ea a desfășurat o vastă muncă de 
propagare a exercițiului fizic și 
sportului printre femei, fiind de 
subliniat că numai in ultima vre
me au apărut in tiraje de masă 
ur. „Program de gimnastică zil
nică pentru femei", cartea „100 
de minute pentru frumusețe", 
„Turismul și sportul în familie", 
„Culegere de exerciții pentru cen
trele de gimnastică modernă și de 
întreținere", „Programe de gim
nastică pre și post-natale" etc.

în scopul aplicării Hotărîrii 
Plenarei de partid din februarie— 
martie 1973, Planul de măsuri al 
C.N.E.F.S. prevede printre altele : 
„Consiliile locale pentru educație 
fizică și sport, împreună cu corni
țele și comisiile de femei, sindi
catele și organizațiile U.T.C. vor 
intensifica acțiunile sportive de 
masă in rîndurile femeilor, pu- 
nindu-se accent deosebit pe prac
ticarea gimnasticii, înotului, schiu
lui, patinajului, jocurilor sportive. 
In asociațiile sportive se vor or
ganiza, special pentru activitatea

sportivă a femeilor, cercuri de 
gimnastică modernă și de între
ținere".

De-a lungul anilor și în pro- 
Ceșiil edificării noii Socie
tăți, din rîndurile femeilor 
noastre s-au afirznat figuri 
minunate de luptătoare 

dîrze pentru cauza progresului, 
eminente personalități științifice, 
culturale și artistice.

Condusă și ocrotită de partid, 
beneficiind de condiții mereu mai 
bune, mișcarea sportivă a dat so
cietății românești strălucite per
formere și campioane, care au 
făcut cinste culorilor tării, au pur
tat peste țări și mări faima oa
menilor harnici și înzestrați de pe 
străbunele meleaguri românești.

Trebuie arătat că înainte de 23 
August 1944 prezenta româncelor 
în arena spartului internațional 
era egală cu ZERO, că practic, 
noi am pornit pe acest drum de 
la NIMIC ! Pe planul sportului 
feminin handicapul ce trebuia 
recuperat față de țările avansate 
era, așadar, uriaș. Și totuși, într-o 
perioadă foarte scurtă din punct 
de vedere istoricesc acest decalaj 
imens a fost în bună măsură li
chidat, România jucînd astăzi un 
rol de seamă in marile confrun
tări sportive mondiale, olimpice și 
europene, — reprezentantele ei

lN 24
DE RAMURI 

SPORTIVE
Din totalul de 31 de disci

pline sportive practicate or
ganizat In țara noastră, fe
meile participă, astăzi, la 24 
dintre ele. Exduztnd fotbalul 
Șl sporturile de forță, speci
fic masculine, femeile consti
tuie 23,2 la sută din numărul 
total al celor angrenați in ac
tivitatea de performanță, pe 
ramuri de sport „clasamentul" 
ar fi următorul:

gimnastica ci la sută, pati
naj 43, atletism 42,7, baschet 
42, volei 38, handbal 37,4, tu- 
zțsm-alpinism 332, schi, nata- 
ție, scrimă 31, canotaj 30, te
nis de masă și de cimp 22,4, 
tir 21, călărie 18, popice 17, 
șah 15,5, aviație sportivă II, 
aeromodelism 7, radioamato
rism 2,6, judo 2 la sută.

După cum se poate vedea, 
In perimetrul preocupărilor 
sportive ale fetelor și femeilor 
au intrat mai multe discipline 
cu caracter tehnico-apllcativ, 
complet necunoscute înainte.

Manoliu, Viorica Viscopoleâhu, 
Mihaela Pcneș, Ileana Silai, Ar
gentina Menis, iar acum, puter
nica afirmare a „noului vai" -de 
performere, avînd drept „șefe de 
promoție" pe Virginia Ioan si 
Mariana Suman, ultima o mare 
revelație a alergărilor pe dis- 
tarițe medii. și lungi. Dar, în me
morie persistă proaspete titlurile 
mondiale și europene, precum si 
succesele remarcabile obținute de 
Maria Alexandru (tenis de ma
să), Olga Szabo (scrimă), Cornelia 
Petrușcă (popice), Elena Leuștean 
și Sonia Iovan (gimnastică), sau 
<le handbalistele Irina Climovschi 
și Doina Cojocaru.

în, sfîrțit, pentru a marca prin- 
tr-0 cifra de sinteză amploarea 
participării feminine la marea 
performanță, să arătăm că din 
totalul sportivilor clasificați, fete
le reprezintă aproape 20 la 
sută, iar vîrfurile sportive (maeș
tri emeriți și maeștri ai sportu
lui) o treime !

încheind aici retrospectiva 
noastră, socotim că se impun 
două scurte concluzii :

9 Constatăm, astfel, creșterea 
considerabilă a potențialului bio-

FEMEILE IN VIAJA TĂRII
• In fora noasbă femeile reprezintă 51 la sută din populație și 44,7 la 

sută d>n populația ocupată in eccnov.a națională. Proporția femeilor est- :
— industrie 32,4%
— agricultură 59,7%
— învățăminte artă și cultură C2 %
— ocrotirea sănătății și csistența socială 71,6Șo

• 66 de femei s*nt deputate tn Marea Adunare Națională, Iar pesto 
50 000 «n consiliile populare ;

• Aproape 400 de femei (peste 15 la sută) fac parte din conducerea 
organelor teritoriale ele mișcării sportive (CJ.E.F.S.),

cucerind lauri și medalii în nu
meroase discipline.

Un tablou al succeselor obținute 
în acești ani de fetele de Ja Du
năre și Carpați ne-ar lua un spa
țiu care iese din dimensiunile unui 
comentariu, așa că ne vom limita 
la a le trece în revistă pe cele 
mai importante.

Cine ar putea uita, de pildă, 
strălucita afirmare a atletelor 
noastre, recordurile mondiale ale 
Iolandei Balaș, medaliile olimpice 
aduse sportului românesc de Lin

fizic al femeii, susținut de înalte 
calități morale și de voință, ca 
urmare directă a ridicării nive
lului general de viață al poporu
lui nostru, și

• Existența unor mari rezerve 
privind atragerea elementului fe
minin în practicarea exercițiilor 
fizice și sportului, fie sub aspec
tul întreținerii sănătății, fie sub 
acela al abordării marii perfor
manțe

în aceste direcții se canalizea
ză toate eforturile de viitor.

Alergarea pe distanțe medii* o disciplină accesibilă gi mult agreată de tinerele fetet Foto j. Vasil© BAGEAO



ÎNCEPÎND DE AST AZI, LA BOTOȘANI

EDIȚIA A IX-a A BALCANIADEI 
DE BASCHET JUNIOARE

AU început întrecerile

PREGĂTIRI
PENTRU C. E
DE ATLETISM

Botoșani între-
IX-a ' a Balca-

la

Astăzi încep la 
cerile ediției a 
niadei de baschet junioare, 
care vor participa echipele Bul
gariei, Iugoslaviei și României. 
Pentru junioarele noastre, actua
la ediție reprezintă principalul 
obiectiv al anului, ele dorind să 
reediteze succesul din 1971 cînd, 
la ediția a Vl-a, desfășurată la 
Satu Mare, au ocupat primul loc. 
în vederea scopului _ propus, _cei 
doi antrenori — 
none ș 
aii se: 
jucătoare cu care 
tens. programul 
fiind marcat șl 
partide de verificare, cum a fort 
turneul internațional de la Bucu
rești, cîștigat de formația noas
tră. Comportarea constant bună 
la această competiție, precum și 
gradul avansat de pregătire re
marcat de cej doi antrenori ai 
lotului recomandă o evoluție as-

cei
Be- 

și Gheorghe Lăzărescu — 
decționat un Iot de 23 de

* ta-.

Gheorghe

au 
de 
de

lucrat 
pregătire 

numeroase

BALCANIADEI DE ÎNOT Șl SĂRITURI
IZMIR, 8 (prin telefon). Joi sea

ra. la lumina reflectoarelor, au în
ceput in piscina olimpică ..Kemal 
Ataturk" din localitate între
cerile celei de a Vl-a edi
ții a Balcaniadei seniorilor la 
înot Si sărituri. în competiția din 
acest an 
Bulgaria, 
Turcia.

Primii 
cere au 
evaluat de la trambulina de 3 me
tri. executind cite sase sărituri, 
în concursul masculin, cea mai 
bună comportare a avut-o româ
nul Ion Ganea. care conduce în 
clasament cu 228.10 p. El este în-

sint prezenti sportivi din 
Iugoslavia, România și

care au intrat în intre- 
fost săritorii. Aceștia au

„TROFEUL TOMIS“ LA VOLEI FEMININ
(Urmare din pag. I)

ghiare. care, cu « zi înainte, 
aproape că au făcut figurație in 
fața cubanezelor, au dat de fur_ 
că, miercuri seara, adversarelor 
lor. Și nu mult a lipsit să ter
mine învingătoare (2—3). 
tuși, lipsa unor tl'.-L— 
sextet (Sebok și Gerhardt) 
poate fi făcută neobservabilă de 
către înlocuitoare. A fost o par
tidă care a plăcut, în special, 
datorită tensiunii permanente 
ce a caracterizat-o, fazelor lungi 
create și luptei strînse desfășu
rate pe parcursul a aproape 
2 ore și jumătate de joc. Aceas
tă întîlnire a scos în relief două 
jucătoare, ambele purtînd pe 
tricou nr. 9: Vera KHmova — 
Cehoslovacia și Agnes Torma — 
Ungaria. Fără îndoială, însă, 
victoria a fost determinată de

To
ți fulare din

I nu

DIN FOTBALUL
In Polonia a continuat campiona

tul, întrerupt înaintea turneului final 
al C. M. După 29 ' -------
Chorzov are 41 p 
campioană.

A început noua

de etape, Ruch 
și este virtual

___ r_. ____  ediție a Cupei 
campionilor Americii de Sud. în eta
pa următoare s-au calificat echipele 
Huracan (Argentina), 
(Columbia) Sao Paulo 
Deftnsor Lima (Peru) și Penarol 
Montevideo (Uruguay), independien- 
te Buenos Aires se califică direct 
în semifinale. z

La 24 august începe campionatul 
primei ligi vest-germane. Numai 
două formații (Bochum și Rot- 
Weiss Essen) nu au internaționali. 
Recordul internaționalilor îl dețin 
Bayern Miinchen (9), Borussia M3n- 
cbengladbach (7) și F. C. Koln (5).

tu Mexic vor lua ființă circa 100 
de școli de fotbal. La inaugurarea 
cursurilor vor participa antrenorii 
Helmut Schon și Mario Zagalo, care 
cu acest prilej vor preda și cîteva 
lecții.

Milltaaarios 
(Brazilia),

între 20 și 27 octombrie, la Varrw

C. M. DE GIMNASTICĂ
SOFIA (Agerpres). — Campi

onatele mondiale de gimnastică 
vor avea loc în această toamnă 
în orașul bulgar Varna. Această 
hotărîre a fost luată în eadrul 
lucrărilor congresului extraor
dinar al federației internaționa
le de gimnastică de la Mont- 
reaux. Campionatele se vor des
fășura intre 20 și 27 octombrie.

sfîrșit la 
a Irenei

poten- 
Svobo- 

de

revenirea spre 
țialul obișnuit 
dova, care începuse destul 
slab.

Ieri, in cea de a treia zi de în
treceri. echipa României a primit 
replica celei a Cehoslovaciei. For
mația oaspete na a avut decit un 
scurt răstimp de ripostă puterni
că. la începutul partidei, când a 
realizat cu ușurință 8 p (față de 
2 ale adversarelor), gratie servi
ciilor puternice si reușitelor inter
venții la blocat însă aceasta si cu 
conmimil voleibalistelor noastre, 
care au intrat mai greu in atmo
sfera de concura, au atacat fără 
vigoare și au fost adesea surprin
se in apărare, fapt care l-a deter
minat pe antrenorul Sandi Chirită 
(care a condu* foarte bine de ne 
margine) că ceară ambele timpuri 
de odihnă In prima jumătate a se
tului. O dată cooasc din inerție, 
apărarea la fileu in Unia a doua a 
fost din nou excelentă, iar atacul

a mai crescut în eficacitate fată 
de intilnirea precedentă. In con
secință o victorie categorică cu 
3—0 (13. 1. 6). obținută prin stră
dania tuturor jucătoarelor utiliza
te. dintre care s-au detașat, totuși. 
Maria Cengher. Mariana lonescu 
și Constanta Bălășoiu. Din echipa 
învinsă s-a văzut mai mult Irena 
Svobodova. Au arbitrat foarte bine 
R. Farmuș și Gb. lonescu.

în al doilea joc : Bulgaria — 
Ungaria 3—1 (—12, 15, 9, 11).

După trei zile, în clasament con
duc neînvinse formațiile României 
și Cubei.

deaproape talonat de către repre
zentanții Bulgariei Antonov 227.70 
p și Andonov 222,85 p. Mai slab 
s-a comportat Alexandru ~ 
care ocupă numai locul 
177,25 p.

întrecerea feminină este 
nată de sportivele bulgare, 
primele șase sărituri, acestea con
duc in 
220.85 p 
p. Reprezentantele 
Melania Decuseară 
gela Popescu 204 
prima zi locurile 3

Seara, la o oră foarte tirzie au 
început întrecerile înotătorilor. De 
subliniat faptul că atît Bulgaria, cit 
și Iugoslavia au deplasat la Izmir 
cele mai puternice garnituri, in 
timp ce selecționatele României, 
nu beneficiază de aportul campio
nilor noștri Marian Slavic și Zeno 
Oprițescu, avînd în componenta lor 
numeroși sportivi tineri, lipsiți de 
experiență.

Prima probă. 100 m liber a re
venit bulgarului Ștefan Gheorghiev 
în 53.8 sec. (record balcanic ega
lat). Acesta a fost urmat de Lud- 
mil Stoev (Bulgaria) 55.7 sec. și 
Rene Lustig (Iugoslavia) 55,7 sec. 
Disputa sprinterelor (100 m liber) 
a oferit o luptă echilibrată intre 
iugoslava Jasminka Efendici și tî- 
năra noastră reprezentantă Daniela 
Georgescu. A câștigat Efendici în 
65,0 sec. urmată de Georgescu 65.2 
sec. și Janet Slavceva (Bulgaria) 
65.4. La ora închiderii ediției con
cursul continuă.

Hagiu, 
VI cu

domi- 
După

clasament : Mitkova cu 
si Alexandrova cu 217 

țării noastre. 
211,17 p și An- 
n ocupă după 
Si. resrrectiv. 4.

• Atletii fruntași din R.F. Germa
nia au participat, la Miinchen, la 
un concurs de verificare în vede
rea campionatelor europene, pro
gramate la Roma între 1 și 8 sep
tembrie. Campionul olimpic în 
proba de aruncare a suliței. Klaus 
Wolfermann. a realizat performan
ta de 83,38 m. iar Manfred Hiining 
(ia vîrstă de 21 de ani) a cîștigat 
proba de aruncare a ciocanului cu 
un rezultat bun : 73,36 m. Per
formera concursului feminin a fost 
Karola Klaus. învingătoare în pro
ba de 400 m garduri cu timpul 
de 56.7. la numai două zecimi de 
secundă de recordul mondial deți
nut de atleta poloneză Krystyna 
Kasperczak.
• Federația de specialitate din. 
Ungaria a definitivat lotul care 
va face deplasarea la apropiatele 
campionate europene de atletism, 
programate între 1 si 8 septem
brie la Roma. Din lot fac 
atletii La jos Gresa (100 m), 
Kelemen. Istvan 
Szorad (înălțime).
Janos Muranyi (disc). Istvan Encsi 
(ciocan) și atletele Ildiko Szabo 
(200 m si lungime). Ilona Bruzse- 
niak (100 m garduri, lungime și 
pentatlon). Maria Varga (suliță, si 
Margit Pap (pentatlon).
• La Tampere. în cadrul 
concurs international de 
in proba de 1 500 m plat, 
xon (Noua Zeelandă) l-a 
kenyanul Mike Boit, 
timpul de 3:48,4. Alte rezultate în
registrate : 800 m plat Wohlhuter 
(S.U.A.) 1:48.9 ; 5 000 m plat Pă- 
vărinta (Finlanda) 13:54,0 ; suliță 
Aho (Finlanda) 85,56 m ; prăjină 
Kalliomaeki (Finlanda) 5,30 m.

Major, 
Geza

parte 
Endre 
Peter 
Fejer,

unui 
atletism. 
Rod Di- 
învins pe 
realizînd

TURNEUL DE RUGBY DE LA MOSCOVA

NASTASE DEBUTEAZĂ VICTORIOS LA INDIANAPOLIS
de

INTERNAȚIONAL

în turneul internațional 
tenis de la Indianapolis, jucăto
rul român Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—3, 6—7, 6—3 pe 
canul Marcelo Lara. Alte 
tate : Connors (S.U.A.) — 
deswell (Rhodesia) 6—2, 
Borg (Suedia) — Waltke (S.U-A.) 
6—0, 7—5 ; ‘ 
Munoz

După 
turnee 
premiu 
nale de tenis conduce Stan Smith 
(S.U.A.) cu 313 p. urmat 
Guillermo Vilas (Argentina)

Bjorn Borg (Suedia)

mexi- 
rezul- 
Dow- 
6—1 ;

Orantes (Spania) — 
(Spania) 6—1, 6—2.

desfășurarea ultimelor 
în clasamentul Marelui 
al Federației intemațio-

de

Pe apele repezi ale riului Isar, la periferia capitalei bavareze Miin- 
chen, schiorii din Alpi au găsit o nouă posibilitate de a se antrena 

ți vara, inventind schiul pe apă, cu tălpice de 7 kg fiecare

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Sprinterul american Steve Williams, 
a cîștigat in concursul Internațional 
atletic de la Viareggio două probe : 
190 m in 10,2 șl 200 m în 20,2. Pro
ba de 400 m g a revenit lui Jim 
Bolding (S.u.A.) cu timpul de 4»JU 
Proba de 110 m g a fost câștigată de 
Charles Foster (S.U.A. în 13,5. Cursa 
feminină de 3 000 m plat s-a încheiat 
cu victoria atletei americane Larrieu 
— 9:03.2, urmată de canadiana
Wright — 9:03,4. Ambele timpuri 
constituie noi recorduri naționale.

Seniifinaia interzonală a ,,Cupei Da
vis* între echipele de tenis ale Ita
liei și Republicii Sud-africane se 
va discuta în zilele de 19. 20 și 21 
septembrie la Johannesburg. A doua 
semifinală, care va opune repre
zentativele Indiei șl U.R.S.S., va 
avea loc la Delhi între 20 și 22 sep
tembrie. Finala actualei ediții a 
„Cupei Davis“ se va desfășura în 
prima jumătate a lunii

Concursul da p natation modern de 
la Budapesta a-a Încheiat cu victo
ria sportivului mațhlrr Kelemen — 
5 26® p, urmat de compatriotul său 
Borial — s 21* p *t Qnlscenko 
(UJLS.S4 — sta p.
Șahtetal cadra Anthony John 
Miles ca fh p. după 4 runde, con
duce în campionatul mondial pen
tru jtmlort ce ae desfășoară In a- 
ceste rile la Mantis cite 3 p. au a- 
cumulat Schneider (Suedia); Win
ston (S.U.AȘ, GiardelU (Argentina), 
Kodev (UJLS.SJ. Amman (Elveția). 
Competiția de setai naotie ..Cupa 
Europei”, desfășurată la Venersborg 
(Suedia), a revenit la această edi
ție echipei Angliei, eu 5 325 p. Au 
urmat In clasament selecționatele 
Italiei și Suediei.
Pilotul vest-germzn Rolf Stommelen 
a câștigat pe circuitul de la Nttrbw- 
grtng competiția internațională au-

tomobilistică ..Premiul Renaniei-Pa- 
latmav 
un . Jord Capri'. 
curs traseul în lh 
orară 143,1M km).

(mașini de turism). Pilotînd 
Stommelen a păr

os :59,9 (medie

Campionul european 
box la 
Johnny 
doneze 
urmare 
rii. constatate de medicul său of
talmolog. In vîrstă de 26 de ani. 
Clark a devenit campion european 
in anul 1973, prin victoria obținută 
în fața italianului Franco Zurlo.

profesionist de 
cocoș, englezul 

hotârit să aban-
categoria 
Clark, a 
activitatea competițională ca 
a unor tulburări ale vede-

Titlul de campion de maraton al 
R.F. Germania a revenit atletului 
Giinther Mielke, cronometrat pe 
42.195 km în 2h 19:24, care a partici
pat ca invitat la acest maraton, 
feminin primul loc a fost ocupat 
Lydia Ritter cu timpul de 
14:54.

La 
de 
3h

274 p, Manuel Orantes (Spania)
— 270 p, Ilie Năstase (România)
— 220 p, Marty Riessen (S.U.A.)
— 197 p, Jimmy Connors (S.U.A.)
— 192 p etc.

A început faza finală a turneu
lui international de rugby de la 
Moscova. în primul meci, echipa 
..Grivița Roșie" din București a 
învins cu scorul de 10—0 (3—0) 
formația iugoslavă Nada. După 
cum transmite corespondentul 
sportiv al agenției TASS. din echi
pa română s-a evidențiat Ion Si- 
mion. care a înscris 6 puncte.

O PIESĂ CU MULTE TABLOURI

btKHR
npflBAfl

s-au
Dacă

Ocupindu-se de recentele cam
pionate de atletism ale U.RS.S., 
ziarul „KOMSOMOLSKAIA PRAV
DA” scrie :

..A fost un spectacol frumos, 
întocmai ca și o piesă de teatru 
cu mai multe acte și in 35 de ta
blouri. Pentru specialists, conclu
ziile sint prețioase înaintea cam
pionatelor europene de la Roma. 
Rezultatele nu trebuie să ne neli
niștească. ele fiind la un nivel 
mulțumitor, deși uneori am simțit 
nevoia unor recorduri care 
lăsat în zadar așteptate—
unele victorii au revenit unor a- 
tleți celebri (Borzov. Cijova. Mel
nik. Sidorova), specialiștii au aș
teptat apariția si afirmarea unor 
nume noi. care să pericliteze titlu
rile unor vedete. Fe 110 mg s-a 
obținut doar 13.8—13.9. performan
te realizate la noi și în urmă cu 
20 de ani. dar se pare că atletii 
sint mulțumiți si cu asemenea re
zultate. care le asigură prezenta 
in lot ! Este, de asemenea, inte
resant de notat că azi se obțin re
zultate bune in probele de sprint

și sărituri, in timp ce la fond 
am rămas în urmă. Acum citiva 
ani. la semifond, ne-am ridicat 
prin Arzanov. dar se pare că a- 
cesta 
argint 
a dat 
care a
și explică absenta sa de la cam
pionate. Cea mai mare surpriză 
este înfrîngerea lui Lusis (meda
lie de bronz), și cea a lui Bon- 
darciuk. care nici măcar nu a ur
cat pe podium. Știm însă că. îna
intea marilor întreceri, acești doi 
atleii valoroși se pot mobiliza 
pentru a obține rezultate de va
loare. După meciul cu R.F. Ger
mania. se va alcătui lotul pentru 
campionatele europene, care va fi 
desigur compus din cele mai bune 
elemente".

s-a mulțumit cu 
de la Olimpiadă 
îndărăt... Firește, 
suferit constituie

laurii de 
și acum 

boala de 
un motiv

CAMPIONII DE MIINE
PRZ E C LA.D

SPORTOWY
Ziarul „PRZEGLAD SPORTO- 

WY“ din Varșovia consacră cite- 
va rinduri unui important eveni
ment sportiv care a avut loc re
cent in Polonia : finalele campio
natelor școlare și universitare care 
s-au organizat la mai multe dis
cipline.

,Cu mult succes s-a încheiat 
cea de a 7-a ediție a campiona
telor școlare și universitare. La 
numeroase discipline sportive în
trecerile 
înalt 
dacă 
tutui

La 
apreciază în cifre, a fost ușor să 
tragem cîteva concluzii. Așa. de 
pildă, la atletism disputele au fost 
extrem de echilibrate și spectacu
loase. întrecînd sub acest aspect

s-au desfășurat la un 
nivel — fapt îmbucurător, 
ne gîndim la viitorul soor- 
nostru.
sporturile unde valoarea ss

și recentele campionate ale senio
rilor. Dar și rezultatele la unele 
probe au fost remarcabile : înăl
țimea s-a cîștigat cu 2,15 m 
(Wsola), 100 m in 10,4 (Marian), 
iar tînăra sprinteră Bozena Ka- 
luzna (14 ani) a fost cronometrată 
pe 100 m cu 12,1. Ea este o mare 
speranță a sprintului feminin po
lonez, ca de altfel și alte nume 
care trebuie 
Gebkowna sau 
wandowska.

Cel mai mare
cipanți s-a înregistrat la lupte 5 
362 ! Și întrecerile la gimnastică, 
volei, handbal și baschet s-au des
fășurat sub semnul unei mari 
lupte sportive.

Sportivii din Varșovia au re
purtat cele mai multe succese. 
Din nou s-a dovedit — cu acest 
prilej — ce forță sportivă pre
zintă tineretul tării noastre. Pu
tem privi cu încredere viitorul. 
Din acest imens rezervor de ca
dre se vor naște cu siguranță 
marii campioni de mîine".

reținute : Julita 
Magdalena Le-

număr de parti-
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